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Tími Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

1 Að nemendur rifji upp reglur 
heimilisfræðistofunnar.  
Að nemendur skilji hvers 
vegna hreinlæti er 
mikilvægt.  
 
 

Kennari fer yfir reglur 
heimilisfræðistofunnar. Rætt 
um mikilvægi hreinlætis og 
nemendur rifja upp 
handþvott. 
Nemendur búa til 
ávaxtaspjót og jógúrtsósu. 
 

Uppskrift frá kennara. 
 

Símat sem byggist á virkni 
nemenda, vinnubrögðum og 
hversu vel þeir fylgja 
fyrirmælum kennarans. 

2 Að nemendur þjálfist í að 
nota hníf. 
Að nemendur þekki helstu 
eldhúsáhöldin. 
 

Upprifjun á áhöldunum í 
eldhúsinu.  
Nemendur vinna verkefni 
um eldhúsáhöld. 
Nemendur búa til 
tortillarúllur.  
 

Uppskrift frá kennara. 
Verkefni á bls. 31 í 
Heimilisfræði 2. 
 

- 

3 Að nemendur læri að vaska 
upp. 
Að nemendur geti notað 
einföld mælitæki eins og 
desílítramál og mæliskeiðar. 
 
 
 

Nemendur búa til spariskyr. 
Nemendur læra að vaska 
upp eftir sig. 
 

Uppskrift á bls. 8 í 
Heimilisfræði 2. 
 

- 

4 Að nemendur kynnist 
einföldum hugtökum 
tengdum sjálfbærni. 
Að nemendur átti sig á því 
hvernig þau geta hjálpað til 
að lifa í sátt við umhverfið. 

Umræður um sjálfbærni.  
Nemendur vinna verkefni 
um sjálfbærni.  
 

Verkefni á bls. 26 í 
Heimilisfræði 2. 
 

- 
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5 Að nemendur kynnist 
fæðuhringnum og hlutverki 
hans.  
Að nemendur þekki 
fæðuflokkana sex í 
fæðuhringnum.  
 
 

Fræðsla um fæðuhringinn og 
flokka hans. 
Nemendur vinna verkefni 
um fæðuhringinn. 
Nemendur búa til 
tortillapitsur. 
 

Verkefni á bls. 27 í 
Heimilisfræði 4. 
Uppskrift frá kennara. 
 

- 

6 Að nemendur þjálfist í að 
vinna með öðrum. 
Að nemendur læri að 
skiptast á. 
Að nemendur þjálfist í 
notkun einfaldra mælitækja. 

Nemendur baka 
súkkulaðiköku. 
 

Uppskrift á bls. 20 í 
Heimilisfræði 2. 

- 

7 Að nemendur þekki hvað 
grænmeti er fjölbreytilegt. 
Að nemendur séu opnir fyrir 
því að smakka nýja hluti. 

Umræða um grænmeti og 
hollustu. 
Grænmetisleikur. 
Nemendur búa til 
regnbogabrauð. 

Uppskrift á bls. 6 í 
Heimilisfræði 2. 
Verkefni á bls. 28 í sömu 
bók. 

- 

8 Að nemendur kynnist 
gerbakstri.  
Að nemendur þekki hlutverk 
gersveppsins. 

Kynning á geri og gerbakstri. 
Nemendur baka brauðdýr. 
 

Uppskrift á bls. 15 í 
Heimilisfræði 2. 

- 

9 Að nemendur kunni að fara 
eftir einfaldri uppskrift. 
Að nemendur þjálfist í að 
vaska upp. 

Nemendur búa til sparikúlur. 
Nemendur vaska upp eftir 
sig. 

 
 

Uppskrift á bls. 18 í 
Heimilisfræði 2. 

- 

10 Að nemendur kynnist 
gamaldags íslenskum mat. 
 
 
 

Umræður og verkefni um 
gamaldags íslenskan mat. 
Nemendur búa til flatkökur 
með hangikjöti. 
  

Verkefni á bls. 30 í 
Heimilisfræði 2. 
Uppskrift frá kennara. 

- 
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11 Að nemendur geti gert 
einfaldan greinarmun á hollu 
og óhollu. 

Umræður um hollustu og 
óhollustu. 
Nemendur baka 
súkkulaðibitakökur. 

Uppskrift á bls. 19 í 
Heimilisfræði 2. 

- 

 


